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DNB voor de klas
Kennis overdragen, daar gaat het om in uw werk als
docent. De Nederlandsche Bank (DNB) helpt u graag hierbij.
Wij bieden lesmateralen voor verschillende schooltypen en
leeftijden. En DNB heeft natuurlijk haar Bezoekerscentrum,
waar uw leerlingen kennismaken met de wereld van geld,
goud en economie. In deze folder leest u wat DNB u allemaal
te bieden heeft.

VWO-HAVO-MBO

Lessen over actuele thema’s
Economische onderwerpen staan volop in de belangstelling. Experts en
leken debatteren er lustig op los. Daarbij is het soms moeilijk vast te
stellen of het gaat om een emotionele reactie, ‘fake news’ of een goed
onderbouwde theorie. Onze korte, kant-en-klare lessen over actuele
thema’s zorgen ervoor dat leerlingen de juiste vragen stellen, relevante
begrippen kennen en op basis daarvan hun eigen conclusies kunnen trekken.
Tot nu toe zijn de volgende lessen verschenen: Toenemend protectionisme,
Het succes van Olympische Spelen en Fintech. Meer op dnb.nl/actueel

VWO-HAVO-MBO-VMBO

De wereld van DNB
Deze online les laat leerlingen op interactieve wijze ontdekken wat de
kerntaken van DNB zijn en wat het belang daarvan is voor de welvaart in
Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen, zoals rente,
inflatie, koopkracht en economische groei. Meer op dnb.nl/wereld

VWO-HAVO-MBO

Scoren met beleid – over economische verbanden
Welk effect heeft de klimaatdeal of de groeiende Chinese economie op de
inflatie? En wat betekent het aanzetten van de geldpers door de Europese
Centrale Bank of de vergrijzing voor de Nederlandse economie? Het online
programma Scoren met beleid maakt leerlingen duidelijk hoe actuele
gebeurtenissen de macro-economie beïnvloeden. Het programma wordt
steeds vernieuwd met actuele scenario’s, zoals de flexibilisering van de
arbeidsmarkt. Meer op dnb.nl/scoren

VWO-HAVO-MBO

DELFI-tool
Een eenvoudige versie van DNB’s officiële ramingen-tool,
speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Met de DELFI-tool
berekenen uw leerlingen wat de gevolgen zijn van wijzigingen in het
economische beleid of de (internationale) economische omgeving voor de
Nederlandse economie. Een fantastisch instrument waarmee uw leerlingen
zelf aan de knoppen van de economie zitten. Meer op dnb.nl/delfi

VWO-HAVO-MBO

Economische crises – over oorzaken, gevolgen
en aanpak
Deze les behandelt in vier modules de oorzaken en achtergronden van de
verschillende economische crises die we recent hebben gehad, beginnend
met de kredietcrisis. Meer op dnb.nl/crisis

VWO-HAVO-MBO

Waar voor je geld – over koopkracht en
het belang van stabiele prijzen
Een les over de waarde van geld, oftewel over wat je voor je euro’s kunt
kopen. Uw leerlingen wordt inzichtelijk gemaakt waarom stabiele prijzen
belangrijk zijn voor een gezonde economie. Meer op dnb.nl/waar

VMBO

Geld moet rollen
Een online les over geld en betalen. Uw leerlingen beantwoorden een reeks
vragen, waarbij ze bij elke vraag een korte toelichting krijgen. Aan het
eind van de les worden alle antwoorden gegeven. Leerlingen kunnen het
programma geheel zelfstandig maken. Meer op dnb.nl/geld

VMBO

Prijsstabiliteit – waarom is dat belangrijk voor jou?
Het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied, dat wil zeggen
het behouden van de koopkracht van de euro, is het hoofddoel van
het Eurosysteem. Het Eurosysteem bestaat uit de Europese Centrale
Bank en de nationale centrale banken van alle eurolanden. Er is een
informatieset beschikbaar met onder andere een docentenboek met
achtergrondinformatie over geld, inflatie en monetair beleid.
Meer op dnb.nl/prijs

VWO-HAVO-MBO-VMBO

ECB en het onderwijs
De Europese Centrale Bank (ECB) stelt allerlei multimediale middelen
beschikbaar om scholieren, studenten en het grote publiek te helpen
meer kennis op te doen over het werk van de ECB en over fundamentele
economische begrippen als inflatie of prijsstabiliteit.
Meer op de site van de ECB (onder ‘Explainers’).

VWO-HAVO-MBO

DNB Bezoekerscentrum
In het DNB Bezoekerscentrum maken leerlingen op een leuke en interactieve
manier kennis met de wereld van geld, goud en economie. Ze nemen plaats
op de stoel van een DNB-toezichthouder of DNB-adviseur en bepalen de
rente, beslissen over de vergunning van een financiële instelling of geven
economisch advies. Boek een gratis rondleiding voor uw klas of andere
groep via bezoekerscentrum@dnb.nl of telefonisch: 020-524 3339 en 3355.
Meer op dnb.nl/bezoekerscentrum

Wandeling door financieel Amsterdam
Van de Gouden Bocht tot het Beursplein, tijdens deze wandeling ontdekken
uw leerlingen de hoogtepunten van de financiële geschiedenis van
Amsterdam en Nederland. De wandeling begint bij het DNB Bezoekers
centrum en eindigt bij het Centraal Station. Download de app.
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